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Ďáblická skládka funguje již čtvrt století a je nepochybně největší lo-
kální ekologickou zátěží jak pro ďáblické, tak pro březiněveské občany. 
Nejzazším termínem jejího uzavření je rok 2024, od toho roku totiž 
zákon o odpadech nebude jejich ukládání umožňovat.

TŘETÍ ETAPA SKLÁDKY NEBUDE, 
KOMPENZACE PO DOBU 15 LET ANO

SLOVO STAROSTY

BŘEZINĚVESKÝ
ČTVRTLETNÍK
MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-BŘEZINĚVESZPRAVODAJ ZI

M
A

Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,

ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, Březině-
veský zpravodaj tímto číslem završuje 
pět let své existence. Když jsme se na 
podzim roku 2011 rozhodli vydat nul-
té číslo, doufali jsme, že se naše noviny 
stanou jedním z hlavních zdrojů infor-
movanosti občanů. Věřím, že se to po-
dařilo a že se na výtisk ve vaší schránce 
v pravidelných čtvrtletních intervalech 
těšíte. 
Protože věci se přirozeně vyvíjejí, roz-
hodli jsme se po pěti letech změnit 
grafickou podobu zpravodaje směrem 
k modernějšímu pojetí. Jeho hlavní po-
slání, informovat o všem podstatném, 
co se v městské části a jejím okolí událo 
a co se chystá, však zůstává nezměněno. 
Dochází také ke změně šéfredaktora. 
Martinu Převrátilovi, který jej přive-
dl k životu a po celou dobu řídil, bych 
chtěl poděkovat za odvedenou práci. Ji-
římu Skrčenému, který redakci přebírá, 
pak především hodně zajímavých té-
mat a pozitivních zpráv.
Těch byla letos opravdu celá řada, ze-
jména na poli investic do infrastruktu-
ry městské části. Z prostředků získa-
ných převážně mimo náš rozpočet se 
podařilo dokončit mateřskou školu, vy-
budovat filtraci na rekreačním rybníku, 
rekonstruovat hasičskou zbrojnici a vy-
bavit ji novým moderním vozem, oži-
vit zeleň a revitalizovat veřejné plochy 
na mnoha místech, realizovat potřeb-
nou rekonstrukci některých částí vozo-
vek. I letos to u nás žilo sportem, kul-
turními a společenskými akcemi. A co 
je hlavní, podařilo se zajistit stabilní fi-
nanční zázemí Březiněvsi na řadu let 
dopředu. V podobném kurzu bychom 
rádi pokračovali i v příštím roce. Kon-
krétních projektů, na které se snažíme 
získat peníze, je celá řada, namátkou 
můžeme zmínit rekonstrukci zastávek 
veřejné dopravy, investice do zázemí 
tenistů a fotbalistů, posílení aktivit při-
spívajících k budování zdravé komuni-
ty či přípravu obchvatu Březiněvsi.

Příjemné prožití Vánoc vám přeje
Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

HASIČI PŘEVZALI MODERNÍ CISTERNU

Slavnostního předání se zúčastnili také 
naši hasiči v čele s velitelem Petrem Pe-
tráškem a jejich kolegové z Běchovic, kteří 
byli vybaveni identickým vozem.
Náklady na pořízení nové cisterny ve výši 
7,5 milionů korun byly plně pokryty z do-
tace magistrátu. Podle slov radního Ha-
dravy se jedná o začátek rozsáhlé výměny 
stárnoucí techniky, kterou disponují jed-
notky dobrovolných hasičů v pražských 
městských částech. 
Samotné vozidlo váží 26 tun, motor s au-
tomatickou převodovkou o výkonu 480 
koní pohání všechny tři osy (6x6). Nádrže 

pojmou 9 kubíků vody a 540 litrů pěni-
dla, vodní čerpadlo je schopno za minutu 
vytlačit až 3 tisíce litrů vody. Nástavba je 
vybavena veškerou technikou potřebnou 
k zásahům, od hadic, přes dýchací pří-
stroje či motorovou pilu, až po plovoucí 
a kalové čerpadlo. Pro naši jednotku, kte-
rá v minulosti zasahovala u mnoha udá-
lostí nejen v Březiněvsi, ale při požárech, 
povodních či asistenčních výjezdech také 
v širokém okolí, je nový vůz dalším výraz-
ným kvalitativním krokem vpřed.

-map-

Skládka ale nepochybně zavře mnohem 
dříve. Zastupitelé Březiněvsi totiž na svém 
zasedání revokovali dříve přijatá usnesení 
týkající se jejího dalšího rozvoje a její tzv. 
„třetí etapu“ odmítli. Kapacita skládky je 
nyní téměř naplněna, zbývá zaplnit jen její 
zlomek. Provozovatel dostal od magistrátu 
povolení ukládat odpad ještě po celý rok 
2017.

Podmínkou odmítnutí 3. etapy sklád-
ky bylo vyjednání nové dohody o kom-
penzacích. Ta má formu dalšího dodat-
ku ke smlouvě, uzavřené již v roce 1993 
mezi Prahou, Ďáblicemi a Březiněvsí. 
Dosud platilo, že Březiněves bude do-
stávat kompenzace pouze do ukončení 
2. etapy skládky. Starosta Jiří Haramul k 
tomu říká: „Reálně hrozilo, že jakmile by 

Zástupce starosty MČ Praha-Březiněves Ing. Vladimír Jisl ve středu 
 30. listopadu před budovou Magistrátu hl. města Prahy slavnostně 
převzal z rukou Libora Hadravy, pražského radního pro bezpečnost, 
klíčky od zbrusu nového cisternového vozu CAS30 Scania.

Pokračování na straně 4
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PARKOVACÍ
ZÓNY

INFORMUJEME

Podle některých odborníků nás čeká nor-
mální zima, s průměrným zasněžením. 
Podle některých meteorologů nás čeká 
krutá zima, jakou jsme ještě nezažili.

MČ Praha-Březiněves má vypracovaný 
plán údržby pro zimní měsíce. Nicméně 
chceme touto cestou poprosit naše spo-
luobčany o spolupráci.
Neblokujte chodníky, vozovku popelni-
cemi, snažte se parkovat na vyhrazených 
místech tak, abyste nebránili vozidlům 
technické údržby v  bezproblémovém 
průjezdu.
Děkujeme! Děláme to pro nás všechny!

Co s  sebou přináší „modré“ zóny? Do 
městské pokladny přinesly 55 mil. Kč, 
které se řidičům nijak nevrátily a také při-
nesly snížení provozu na území parkova-
cích zón. Také přinášejí rozporuplné re-
akce. V některých oblastech se zónami 
placeného stání si rezidenti pochvalují, že 
mohou zaparkovat po celý den i večer, jin-
de ke zlepšení situace nedošlo.

Naopak, ke zhoršení situace s parkováním 
dochází v oblastech sousedících s těmito 
zónami.

Dalším problémem je hromadná, auto-
busová a vlaková doprava.
Navýšení počtu cestujících je kritické 
a autobusová (ale i vlaková) doprava na 
něj není připravena. Přeplněné spoje, ne-
dostatek řidičů, nedostatečný počet spo-
jů, nevyhovující vozový park dopravců – 
to jsou faktory, které ovlivňují chuť jezdit 
MHD a hlavně kulturu cestování. RO-
PID nás informoval, a již koná, o nasaze-
ní modrých kloubových autobusů (modré 
linky 368, 348). Nedostali jsme konkrét-
ní termín ani počet prodloužených busů, 
které budou moci naši občané využí-
vat. Jeden jsem již zaregistroval. Jinak už 
máme několik SMS zpráv od našich ob-
čanů, kteří nás informují o busech, které 
nezastavily a projely. Takto zpracované in-
formace přeposíláme na ROPID a sna-
žíme se o to, aby řidiči nezastavovali tak, 

jak uznají sami za vhodné, nýbrž se drželi 
platných jízdních řádů.

Zlepšení?
Určitým zlepšením situace může být i vy-
bavení zastávek MHD zastávkovými in-
formačními systémy (ZIS) a informační-
mi kiosky.
Naši zastupitelé již v rámci příprav inten-
zivně jednají o umístění těchto systémů u 
nás v Březiněvsi se zástupci Pražské inte-
grované dopravy.

Cestující tak získá prostřednictvím LED 
panelů tolik potřebné informace o MHD 
nejen v blízkém okolí, ale i v celé Pra-
ze a  hlavně o  spojích projíždějících 
Březiněvsí.

Jak dál?
Řešení není jednoduché a žádá si systé-
mový pohled na danou problematiku. 
Stále častěji se objevují hlasy volající po 
změně systému – nelze Prahu rozdělovat 
parkovacími zónami, rozdělovat obyvate-
le Prahy na šťastné a nešťastné, ale řešit ji 
jako celek.

Ze všeho nejdříve se asi potkáme s roz-
šiřováním stávajícího systému placených 
zón. O rozšíření již požádala jak Praha 6, 
tak i Praha 8.

Na co se můžeme těšit?
Objevují se teoretické návrhy řešení s jed-
nou zónou pro celou Prahu s univerzál-
ním tarifem, který lidem umožní nákup 
parkovacího místa i mimo jejich městskou 
část nebo rozdělení Prahy do 4 tarifních 
pásem (od historického centra města až 
po okrajové čtvrti), včetně změny systému 
platby a senzorů v silnicích, které ukazují 
počet volných parkovacích míst.

Parkování o svátcích
Zajímali jsme se, jak to bude s parko-
váním o svátcích, kdy většinu z nás če-
kají návštěvy příbuzných, známých, 
kamarádů.

Kontaktovali jsme jednotlivé radnice se 
zónami placeného stání s dotazem – „Jak 
se bude dát u vás parkovat o  letošních 
Vánocích?“
Bohužel, tuto problematiku jednotlivá za-
stupitelstva zatím neřešila. Proto platí stá-
vající stav.
Parkování v „modré“ zóně zůstává beze 
změn. V  „oranžových“ a  „zelených“ 
zónách osazených parkovacími automaty 
je bezplatné parkování o státních svátcích 
a dnech pracovního klidu v úsecích, kde 
je bezplatné parkování rovněž o sobotách 
a nedělích.
Pro klidné cestování a užívání si vánoční-
ho, svátečního času sledujte www.parku-
jvklidu.cz.

-JiSky-

Občané Březiněvsi mají možnost využívat 
služeb sběrného dvora, který se nachází 
přímo v areálu skládky Ďáblice.

Je určen pro odkládání vybraného třídě-
ného odpadu z domácností (včetně biood-
padu jako čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec, hlína z květináčů a po-
dobně), dále pak odpadu ze zahrad (listí, 
tráva, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zele-
nina, dřevní štěpka z větví stromů a z keřů, 
piliny, hobliny, spadané ovoce), velkoobje-
mového odpadu z domácností, kovy, papír, 
sklo, kompozitní obaly nebo nebezpečné 
odpady a vyřazená elektrozařízení.
Odpady je možné předat v provozní době, 

a to ZDARMA (výjimku tvoří stavební 
odpady o objemu překračujícím 1m3/mě-
síc a pneumatiky).

Provozní doba
v době letního času

pondělí – pátek  8.30 – 18.00
sobota  8.30 – 15.00

v době zimního času

pondělí – pátek  8.30 – 17.00
sobota  8.30 – 15.00

ZIMNÍ ÚDRŽBA
SBĚRNÝ DVŮR

http://www.parkujvklidu.cz/
http://www.parkujvklidu.cz/
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V  této staronové rubrice bychom vám 
rádi představovali osoby důležité pro naši 
obec. První bude, a volba byla jasná, náš 
starosta.

Spousta z nás ho zná, spousta z nás o něm 
ví, spousta z nás o něm slyšela, nicméně 
každý z nás se s ním, tedy spíše jeho pů-
sobením v naší obci, setkává každý den. 
Zde je nutné poznamenat, že je to práce 
nejen jeho, ale i týmu jeho spolupracovní-
ků, zastupitelů naší městské části a mnoha 
a mnoha dalších lidí, kteří mu pomáhají. 
Ale o těch příště.

Ing. Jiří Haramul začíná svůj den brzy. 
Již v sedm hodin se ozve nekompromisní 
zvonění budíku. Spát by ještě vydržel, ale 
ví, že povinnosti nepočkají.
Pracovní den začíná v 7.45 hodin, kdy 
přichází do úřadu, kanceláře starosty MČ 

Praha-Březiněves. V 8 hodin začíná ka-
ždodenní agendou -  sumarizuje harmo-
nogram celého dne, vyřizuje e-mailovou 
korespondenci, je třeba zaujmout stano-
viska k různým projektům, které se reali-
zují nebo chystají v rámci obce.
V průběhu celého dopoledne má jedná-
ní s dalšími zastupiteli a spolupracovníky, 
se kterými domlouvá postupy řešení, od-
povědnosti, termíny a další kroky důležité 
pro chod a rozvoj naší obce.

V poledne je čas na pravidelný oběd. Po-
chutná si, protože manželka je skvělá 
kuchařka.

Museli jsme se zeptat, na čem si pan sta-
rosta nejvíce pochutná.
Má rád polévky a českou klasiku. Z po-
lévek je to bramborová, hrachová nebo 
česnečka, z jídel svíčková nebo guláš.

Po obědě se Ing. Jiří Haramul přesouvá na 
Magistrát hl. m. Prahy.
I tady je program nabitý. Je nutné nastu-
dovat množství materiálů, dokumentů 
a agendy pro jednání výborů, zastupitel-
ského klubu, rady města.

Zde je nutné uvést, že Ing. Haramul není 
jen starosta Městské části Praha-Březi-
něves, ale také zastupitel hl. m. Praha, 
předseda Výboru pro životní prostředí, 
infrastrukturu a technickou vybavenost 
Zastupitelstva, člen Finančního výboru, 
člen Výboru pro evropské fondy, člen ko-
mise Rady pro změny územního plánu, 
člen Výkonné rady pro výstavbu dálnič-
ního okruhu kolem hlavního města a ak-
tivní člen různých odborných pracovních 
skupin (např. pracovní skupiny primá-
torky pro stavbu 511 – spojka od dálnice 
D1-Běchovice).

Ale zpátky k programu pracovního dne.
Kromě čtvrtka, kdy je dlouhé, do pozd-
ních večerních hodin trvající zastupitel-
stvo, se Ing. Haramul vrací do své kance-
láře starosty.

Večer tráví doma. Po celodenním pracov-
ním kolotoči, množství jednání a přečte-
ných dokumentů se potřebuje odreagovat. 
Rád se podívá na sportovní přenos nebo 
historický film. Nebo se začte do zajímavé 
knížky. Vyhledává romány popisující růz-
né historické události.

Před spaním se ještě na chvíli posadí 
k pracovnímu stolu a k počítači, aby vy-
řídil nutnou agendu – reakce na důležité 
e-maily a připravil se na následující den.

DEN S ...

V naší knihovně najdete příjemnou atmo-
sféru, pohodu a klid. Klid na výběr kniž-
ního titulu nebo autora. Vybíráte z více 
jak 3800 titulů. Knižní fond obsahuje 

POZVÁNKA
DO KNIHOVNY

Tak to je pracovní den našeho starosty, 
Ing. Jiřího Haramula.
Nicméně není jen starosta a zastupitel. Je 
také manželem, tatínkem a dědečkem.
Skoro veškerý volný čas se snaží věnovat 
vnoučatům, která jsou jeho radostí.

Je náruživým zahrádkářem. Pěstuje, 
a úspěšně, všechny možné kytičky, zele-
ninu a ovoce. Je rovněž myslivcem, což 
je jeho relax. Má sice málo času, ale pro-
cházka přírodou ho nabíjí energií. Je také 
páníčkem německého ovčáka, který se 
jmenuje Bella.

Na závěr jsme se zeptali, co má na své 
práci rád a co ho naopak nebaví.
Nebaví ho zbytečné kecy a trápí ho ne-
vyřešené restituce, které brání rozvoji naší 
obce. Radost mu dělá, a nechtěl, aby to 
znělo pateticky, když vidí, jak se naše Bře-
ziněves změnila a mění, jak se rozvíjí, že je 
tu čisto, pořádek, je zelená, potkává spo-
luobčany na sportovištích, ve fitcentru, na 
koupališti. Prostě, že jeho snaha a snaha 
jeho spolupracovníků není zbytečná.

-JiSky-

tituly pro všechny věkové kategorie a pro-
chází pravidelnou obměnou, včetně. dopl-
ňování aktuálními tituly, novinkami.

Že se v  takovém množství knížek ne-
vyznáte? O radu můžete poprosit paní 
Koudelkovou, která má velkou zásluhu 
na současné podobě knihovny nebo díky 
elektronizaci knihovny můžete prostu-
dovat katalog. Navíc je ke každému titulu 
přiřazena krátká anotace.

Zapůjčení knihy je jednoduché. Registra-
ce je možná přímo v knihovně a půjčov-
né je ZDARMA. Vypůjčené knihy určitě 
v pohodě přečtete, protože si je půjčuje-
te až na celý jeden měsíc. A půjčovné si 
můžete prodloužit, ZDARMA o 14 dní. 
A to třikrát po sobě.

Také vás chci pozvat do knihovny jako do 
společenského centra nebo místa vaší od-
polední procházky. Můžete si zde v kli-
du posedět, prohlédnout si knížky, začíst 
se, popovídat si. Je zde pro vás připra-
ven i dětský koutek plný her, stavebnic 
a pastelek.

Závěrem si dovolím poděkovat, ústy pana 
P. Opla z charitativní neziskové organiza-
ce „Šťastný domov“, MČ Praha-Březině-
ves a paní A. Koudelkové za zapojení se 
do projektu „Knihy pro domovy důchod-
ců/domovy s pečovatelskou péčí“, kam 
jsme předali vyřazené knihy, které po-
mohly zpříjemnit život jejich seniorů.
http://www.brezineves.cz/index.php/
uzitecne-informace/knihovna

-JISky-

INFORMUJEME

http://www.brezineves.cz/index.php/uzitecne-informace/knihovna
http://www.brezineves.cz/index.php/uzitecne-informace/knihovna
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Co do prostoru relativně malé fitcentrum 
nabízí velké možnosti relaxace a pohybu. 
Všem věkovým kategoriím.
Už jen samotný výčet aktivit - ZUMBA 
dance, alpinning, deepWORK, BOSU, 
pilates, spinning, fitBALL nebo Satria 
Nusantara, posilovna – dodá tělu kondici, 
uvolněnost, vede ke zpevnění svalů celého 
těla, má vliv na zdravé držení těla. To vše 
za zvuků příjemné hudby a pod vedením 
zkušených instruktorů a trenérů.
Ve fitcentru nezapomínají ani na děti.
Klubíčko pro nejmenší do 3 let, cviče-
ní, hry a minitanečky pro všestranný 

pohybový rozvoj, kondičně-zdravotní cvi-
čení pro zlepšení kondice a pohybových 
dovedností, ale i specializované tréninky 
( JUDO, KARATE). Vyzdvihnout musí-
me oddíl ZUMBY a aerobiku. Holky se 
účastní soutěží a dosahují velmi dobrých 
výsledků.
Nesmíme zapomenout na masáže, fitbar, 
ale ani na dílničku (tvoření a vyrábění) a 
možnost pořádání rodinných oslav.
Málo z nás určitě ví, že fitcentrum posky-
tuje i služby cyklistům – od servisu až po 
možnost nákupu cyklomateriálu, bicyklů a 
koloběžek.
Nezbývá mi nic jiného než vás pozvat, 
permanentky s dárkem jsou již v prodeji.

V souvislosti s opravami povrchů komu-
nikací v  ulicích Bezinková, Skřivánčí, 
K Březince, Za Sadem a Johanitská se ob-
jevily dotazy od občanů, zda jsou rekon-
strukce odůvodněné a zda nejde o zby-
tečné mrhání penězi z rozpočtu městské 
části. Rádi bychom celou věc uvedli na 
pravou míru. 
Předně, náklady na opravu komunikací 
byly z 99 % pokryty účelovou dotací po-
skytnutou z rozpočtu hl. m. Prahy, o kte-
rou březiněveské zastupitelstvo žádalo již 
před delší dobou. Dopad na běžný rozpo-
čet naší městské části je tedy zanedbatelný. 
Hlavní důvody pro výměnu povrchu vy-
braných komunikací jsou dva. Jednak je to 
stáří komunikací; ty, které jsou opravová-
ny, jsou v provozu minimálně 20 let. Podle 
sondáží provedených pod zámkovou dlaž-
bou hrozilo v některých místech vytvoření 
tzv. kaveren, tedy skrytých volných prostor 

mezi dlažbou a podkladem. Kaverny mají 
za následek „zakousnutí“ dlažby do sebe 
a po nějakém čase propadávání vozovky.
Druhým důvodem je očekávaný nárůst 
provozu na komunikacích, zejména těch 
v  lokalitě Březinka, ke kterému dojde 
v souvislosti s novou výstavbou a postup-
ným propojováním ulic. Vyšší zatížení vo-
zovek jak stavebními stroji, tak následnou 
intenzivnější osobní dopravou, by urych-
lilo výše popsaný proces degradace vo-
zovek. Jsou-li nyní k dispozici potřebné 
prostředky, považujeme za efektivní řešit 
situaci s předstihem, nikoliv čekat na ha-
varijní situaci v horizontu měsíců či něko-
lika málo let.

 Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves

K OPRAVĚ VOZOVEK 
V BŘEZINĚVSI

stávající etapa skončila a skládka by za-
vřela, nedostali bychom už ani korunu. 
Náš rozpočet by se skokově propadl na 
polovinu.“ Kompenzace pro Březiněves 
za skládku totiž letos činila 6,4 milionu 
korun. 
Nové kompenzace, které prosadilo zastu-
pitelstvo v čele se starostou, již nejsou vá-
zané na termín uzavření skládky. Dohoda 
garantuje, že jak Březiněves, tak Ďáblice 
budou počínaje rokem 2017 dostávat po 
dobu 15 let kompenzaci ve výši 10 mili-
onů ročně, i když skládka nebude v pro-
vozu. Již příští rok tak do našeho rozpoč-
tu „přiteče“ o 3,6 milionu korun více než 
letos. Celkově pak březiněveská pokladna 
získá nad rámec běžného rozpočtu v příš-
tích letech 150 milionů korun, bez za-
počítání inflace. „Jsem přesvědčený, že se 

TŘETÍ ETAPA 
SKLÁDKY NEBUDE, 
KOMPENZACE PO 
DOBU 15 LET ANO

DŮM PLNÝ POHYBU

DŮLEŽITÉ OBECNÍ KONTAKTY

Policie ČR, MJ Ďáblice
okamžitý výjezd 286 581 775

Hasiči Březiněves 777 290 177

Obecní strážník
p. Jindřich Rydval 721 894 536
p. Jiří Možkovský 720 669 400

INFORMUJEME

nám podařilo prosadit řešení, které je pro 
Březiněves jednoznačně přínosné. Kom-
penzace bude využívána ke zlepšení kva-
lity života obyvatel MČ Březiněves ve 
všech oblastech. Konečně je také jasné, jak 
to bude se skládkou dál,“ dodává starosta 
Haramul.

-map-

Dodržujte návody výrobce, aby oslavy pří-
chodu Nového roku proběhly bez újmy 
na zdraví nebo majetku.

Novoroční ohňostroj v hlavním městě 
proběhne již tradičně na Nový rok, 1. led-
na 2017, v 18 hodin. Odpálen bude z Le-
tenských sadů – Metronom. Představení 
potrvá více než 10 minut a doplní jej hu-
dební doprovod.

OHŇOSTROJ
A ZÁBAVNÍ 
PYROTECHNIKA
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Adventní čas na nás dýchá ze všech kou-
tů. Advent, období 4 nedělí před vánoč-
ními svátky a jeho symbol – adventní vě-
nec se 4 svíčkami (tři jsou fialové/modré 
a jedna růžová) – je doba radostného oče-
kávání, duchovní přípravy, doba rozjímání 
a dobročinnosti.

S adventním obdobím je spojena celá řada 
lidových, ale i moderních tradic. Pojďme 
si některé představit.

V Česku začíná oslava Vánoc na Štěd-
rý den, 24. prosince. Vánoce jsou jedním 
z nejvýznamnějších křesťanských svátků. 
Nejstarší dochovanou zmínkou je zápis 
z Filokalova chronografu, který pochází 
z roku 354.
S Vánoci jsou spojeny různé symboly, kte-
ré se vyvíjely v čase.
Ve středověku byl dodržován zvyk bdění 
a půstu, v 16. století vánoční dárky měly 
charakter úplatků. V 17. století se oslava 
přesunula do rodin. Vánočka, jeden z na-
šich symbolů Vánoc, se doma peče od 

18. století (do té doby vánočky pekly jen 
pekaři).
Vánoce v dnešní podobě, jako rodinný 
svátek s tradičními pokrmy, se datuje roku 
1843 a vydáním románu Charlese Dic-
kense „Vánoční koleda“.
Zdobení vánočního stromku pochá-
zí z německých zemí (Brémská kronika,  
r. 1570). První stromeček v českých ze-
mích postavil a ozdobil režisér pražské-
ho Stavovského divadla p. Leibich, a to 
v roce 1812.
Kapr, další ze symbolů Vánoc, a jeho ku-
chyňská příprava, je známá od 19. století 
(původcem je Rakousko).

K dalším tradicím patří řezání „barbo-
rek“, větviček stromů a keřů, které mo-
hou do Vánoc rozkvést a přinést do domu 
štěstí. Svátek je spojen se svátkem sv. Bar-
bory (4. prosince),
svátek sv. Mikuláše, kdy v předvečer ob-
chází sv. Mikuláš s čertem a andělem ro-
diny s dětmi,
jmelí, které, podle tradice, přináší do 
domu štěstí a pohodu, vánoční cukroví, 
které napomáhá rodině trávit čas spolu 
nebo 
adventní kalendář, který dětem odpočítá-
vá čas do Štědrého dne.

Další nedílnou součástí vánočního času 
jsou vánoční trhy.
Původ mají ve středověku, v Německu 
a Rakousku, odtud se rozšířily doslova do 
celého světa. Mezi nejstarší patří drážďan-
ské vánoční trhy, které se konají od roku 
1434 nebo vídeňské, o nichž se zmínka 
datuje již od roku 1294.

Letošní vánoční trhy v Praze začaly již 
20. listopadu na Náměstí Míru. Většina 
dalších trhů se připojila o týden později, 

Jako půlnoční mše se lidově označuje 
slavnostní mše v předvečer svátku Naro-
zení Páně (Boží hod vánoční).

První doložená zmínka o půlnoční mši 
pochází z 5. století.  Půlnoční mše se sla-
vily jak ve východní, tak v západní církvi 
a byly často spojeny s postem.
V současnosti se půlnočních mší neúčast-
ní pouze věřící křesťané, ale také lidé, kte-
ří tuto mši považují za nedílnou součást 
Vánoc.

Přehled zajímavých míst, kde se můžete 
o letošních Vánocích zúčastnit Půlnoční 
mše:

VÁNOCE, VÁNOCE
PŘICHÁZEJÍ

včetně slavnostního rozsvěcení vánočního 
stromečku u nás, v Březiněvsi.
Stříbrný smrk na náměstí opět o rok po-
vyrostl a o slovo se přihlásil advent. Sně-
hu jsme se ani tentokrát nedočkali, vlídné 
počasí ale přilákalo stovky místních i pře-
spolních. V podvečerním programu ne-
chybělo vystoupení dětí z mateřské školy, 
které si užily především rodiče, divadel-
ní představení bylo naopak určeno hlavně 
dětem. Skutečně vánoční atmosféru navo-
dil dětský sbor Coro Piccolo, který upou-
tal nejen perfektní interpretací, ale také 
dokonale sladěnými kostýmy evokujícími 
staročeské svátky. Samotného rozsvíce-
ní stromu se po páté hodině ujal starosta 
Jiří Haramul a slavnost zakončila ohnivá 
show.

Tradice, vánoční atmosféra, bohatý vá-
noční program, pestrá nabídka vánoční-
ho zboží a dobré jídlo můžete „ochutnat“ 
na největších vánočních trzích v Čes-
ké republice, na Staroměstském náměstí, 
které se proměnilo na „zasněžené“ české 
Vánoce.

Věřím, že si uděláte čas a necháte na sebe 
dýchnout vánoční atmosféru. Inspiraci 
nebo nápady pro rodinné procházky mů-
žete najít na www.vanocevpraze.cz.

PŮLNOČNÍ MŠE

https://katalog.apha.cz/api.php/export/worshipFrameDALŠÍ MŠE NAJDETE ZDE:

INFORMUJEME

katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha, 
Praha-Hradčany
slouží kardinál Dominik Duka

klášterní kostel Panny Marie Krá-
lovny andělů
Praha-Hradčany
24.12., 16. - 17.30 hod.
pro rodiny s dětmi 

klášterní kostel Panny Marie Vítěz-
né a sv. Antonína
Praha-Malá Strana 
se zpěvem koled

farní kostel sv. Petra
Praha-Nové Město
s Rybovou mší

farní kostel sv. Prokopa
Praha-Žižkov
se zpěvem chrámového sboru.
Půlnoční mši můžete také navštívit 
v našem okolí:

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje 
Karlínské náměstí

farní kostel sv. Vojtěcha
Zenklova ul., Libeň
24. 12., 22. - 23 hod.

farní kostel sv. Václava
U proseckého kostela, Prosek

farní kostel Krista Krále
Kolbenova ul., Vysočany
24. 12., 16. - 17 hod.
pro rodiny s dětmi
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Nevím, kdo z nás se byl podí-
vat na naše týmy v podzimní 

části fotbalové sezony, ale kdo to neudělal, 
tak o hodně přišel.
Na základě informací od jednotlivých tre-
nérů se dařilo březiněveskému fotbalu na-
příč všemi věkovými kategoriemi. Což 
dokládají i výsledky a postavení v tabul-
kách. Všichni jsou připraveni udělat maxi-
mum pro potvrzení jak úsilím v tréninku, 
tak atraktivní hrou v jarní části.
O našich fotbalistech píšeme pravidel-
ně, nicméně dnes vám chceme předsta-
vit jednotlivé kategorie trochu podrobněji 
a hlavně prostřednictvím těch nejpovola-
nějších - hlavních trenérů.

Kategorie MINI, ročník 2010 – 2012
hlavní trenér Jan Šimek
Fotbal je pro hráče spíše zábavou. Fotba-
lové dovednosti získávají děti formou hry, 
zábavou. Pracují zde na obratnosti, učí se 
pravidla.
Zážitkem určitě bylo vyvádění ligových 
fotbalistů na trávník.
Mámo, táto, co kdybych byl fotbalista? 
Nábor ročníku 2010 pořád probíhá.

Kategorie mladší přípravka, ročník 
2009
hlavní trenér Eduard Víta
V této kategorii došlo ke změně realizač-
ního týmu, vč. vedoucí týmu, kterou je pí. 
Dáša Špírková.
Začali jsme hrát mistrovskou soutěž. Za-
tím máme vyrovnanou bilanci 5 výher, 
5 proher a  jednu remízu, což nám sta-
čí na 6. místo. Cílem pro jarní sezonu je 
minimálně zopakovat předváděné výkony 
a posunout se v tabulce výše. Kluci mají 
velkou chuť zdokonalovat se, hrát co nej-
lepší fotbal a vylepšovat se jak v individu-
álních dovednostech, tak v týmovém po-
jetí hry. Hurá!

Kategorie mladší přípravky, ročník 
2008
hlavní trenér Jan Mital´
Na soupisce je téměř 30 hráčů a noví stále 
přicházejí. Proto byl tým rozdělen na „A“ 
a na „B“. „Áčko“ hraje pražskou soutěž, 
kde přezimuje na aktuálně 2. pozici, za 
8 výher a 2 porážky.
Do tréninkového procesu jsou zařazovány 
i další sportovní aktivity (atletika, gym-
nastika, judo), které vedou k celkovému 
pohybovému rozvoji a výchově hráčů.
Vyvrcholením sezony 2016/2017 bude 
červnový turnaj v rakouském Salzburgu.
Držíme vám palce!

Kategorie starší přípravka, ročník 
2007
hlavní trenér Milan Juska
Po vítězné jarní sezoně bez prohry ode-
šla základní sestava a hned se to projevilo 
na herním projevu a na výsledcích. Jarní 
forma a vyhranost se vrátila až počátkem 
měsíce října, takže jsme odehráli těžké zá-
pasy bez výher.
Víme, jak na to!

Kategorie starší přípravka, ročník 
2006
hlavní trenér Tomáš Melichar
Příprava na podzim začala soustředěním 
v Nymburce, kterého se zúčastnil celý 
kádr o 17 hráčích, což se pozitivně proje-
vilo na hře a výsledcích (6. místo). Cílem 
pro jarní část je snaha posunout se v ta-
bulce do horních pater.
Fandíme!

Kategorie mladších žáků
vedoucí mužstva Petr Petrášek
Posun z „přípravky“ do „většího“ fotbalu – 
větší hrací plocha, větší počet hráčů, pod-
statné změny v pravidlech, nováček v sou-
těži, starší soupeři – a přesto krásných  

22 bodů (7x výhra, 1x remíza, 3x prohra) 
a 4. místo po půlce odehrané sezony.
Velké poděkování patří trenérovi p. Radku 
Fialovi a celému týmu za úspěšnou repre-
zentaci březiněveského fotbalu.
Jeden tým, jedno srdce!

Kategorie starší žáci
hlavní trenér Pavel Černý
S průběhem sezony panuje 50% spokoje-
nost. Zranění, dlouhodobé nemoci a neú-
plná tréninková docházka mají za násle-
dek, že naši soupeři působí sehranějším 
dojmem, mají lepší fyzičku a  získávají 
drahocenné body.
Cílem je zlepšení herních dovedností, za-
pracování na fyzické průpravě a udržení 
stávající soutěže.
Hoši děkujeme!

Muži „B“
hlavní trenér Miloš Vilímek
Přípravka pro mladé hráče z  dorostu 
a  možnost rozehrání pro hráče z  „A“ 
týmu, tj. „B“ tým, který po podzimní čás-
ti okupuje 3. příčku se ztrátou 8 bodů na 
lídra soutěže.
Přestože tým hraje, každý týden skoro 
v  jiném složení, má za sebou úspěšnou 
první polovinu sezony. Cílem do jarní čás-
ti soutěže je zkvalitnění hry a snaha o vět-
ší sehranost týmu.
Fotbal, to je hra!

A-mužstvo
hlavní trenér Jan Trousil
Kádr byl před sezonou doplněn, takže cíle 
byly medailové. Začátek sezony naplňoval 
představy – 9 kol = 9 výher. Pak se dosta-
vila herní krize, takže po podzimní části je 
mužstvo na 4. místě.
Bojujeme!

Zhodnocení roku 2016, kategorie mlá-
dež, sekretářem Tomášem Bezpalcem
V  tréninku máme 163 mládežníků ve 
věku od 4 do 15 let, kteří jsou zařazeni 
do 7 věkových kategorií. Příprava hráčů 
je komplexní. Snažíme se doplňovat fot-
balové, dovednostní disciplíny i dalšími, 
doplňkovými cvičeními a sporty tak, aby-
chom zajistili celkový pohybový rozvoj 
těchto dětí. Využíváme k tomu místního 
fitcentra a trenérů specializujících se na 
gymnastiku a atletiku.
O přípravu se stará 23 mládežnických tre-
nérů, kteří se zdokonalují v trenérské práci 
studiem a získáním vyšší trenérské licence.
Kromě sportovních úspěchů také samo-
zřejmě nesmím zapomenout na akce pro 
naše mládežnické hráče. Účast na prvoli-
gových utkáních, kde naši hráči nastoupili 
v úvodu utkání a zahráli si ukázkové utká-
ní o poločase. To vše za účasti 150 březi-
něveských fanoušků!
Nicméně nespíme na vavřínech. Jsme si 
vědomi velké odpovědnosti do budouc-
nosti. Usilovně pracujeme na koncepci 

ZPRÁVY Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
INFORMUJEME
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Představitelé investiční skupiny CPI Proprety 
Group Zdeněk Havelka a Josef Raboch a starosta 
Březiněvsi Jiří Haramul poklepali 16. října společ-
ně na základní kámen nového rezidenčního pro-
jektu, v jehož rámci vznikne ve čtyřech etapách 115 
nových rodinných domů. V té první, zahrnující 28 
domů, budou zastavěny pozemky sousedící s ulicí 
V Křepelkách a přímo navazující na projekt Jižní 
Stráň. Stavební práce začaly na přelomu listopa-
du a prosince, první domy by měly být hotové do 
léta 2018. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo 
předání symbolického šeku na 100 tisíc korun pro 
Mateřskou školu Březiněves.

-map-

Úplně první vydání Březiněveského zpra-
vodaje vyšlo 1. prosince 2011 a bylo za-
mýšleno jako zkušební. Vzpomínám si, 
že do zápatí se nám hned napoprvé vlou-
dil šotek, místo čtvrtletníku jsme mylně 
uvedli, že se jedná o měsíčník. Ale tak to 
asi mělo být. Původně měl mít zpravodaj 
jen čtyři strany, jak se ale ukázalo, textu 
bylo už do prvního čísla moc. Na osmis-
tranu to ale zase bylo málo, tak jsme mu-
seli zbytek vyplnit, jak se dalo. Že jsme 
s vydáváním obecních novin neměli prak-
ticky žádné zkušenosti, je při listování 
prvním číslem celkem patrné, postupem 
času se nám z něj ale podařilo vybudo-
vat rozsahem sice nevelký, ale na infor-
mace poměrně bohatý čtvrtletník. Vydá-
ní, které právě držíte v ruce, je v pořadí 
jedenadvacáté.
A o čem jsme v prvním čísle psali? V pl-
ném proudu byla výstavba prvních dvou 
pavilonů mateřské školy, děti absolvovaly 
výlet parníkem, do Březiněvsi začaly ko-
nečně zajíždět večerní a noční autobusy 
linek 103 a 514. Hasiči slavili osmdesáti-
ny, fotbalisté devadesátiny, martinská zá-
bava se konala teprve popáté. Těch pět let 
uteklo jako voda. 
Zpravodaj jsem vždy připravoval rád, byť 
to nebylo vždy jednoduché. Teď ale při-
šel čas předat redakční pochodeň dál, ně-
komu, kdo má čerstvé nápady a je třeba 
i  schopen nahlížet události a naše tra-
diční témata v  nových souvislostech. 

pro příští období se zaměřením na kvalitu 
se zachováním naší myšlenky – fotbal pro 
všechny, pro všechny, co chtějí!

Nám nezbývá než všem popřát úspěšné 
vkročení do jarní sezony, naplnění všech 
sportovních cílů a hlavně radost z fotbalu.
My slibujeme, že začneme ještě intenziv-
něji chodit fandit!

-JiSky-

Naposledy jsme o mateřské školce psa-
li, když se otevíraly nové třídy nebo jsme 
ukazovali rekonstruovanou zahradu s no-
vým dětským hřištěm.
Ale rádi bychom vám představili mateř-
skou školku také zevnitř. Proto jsme po-
prosili paní ředitelku, Mgr. Bc. Martinu 
Štolcovou o takovou malou „procházku“. 
A protože tento příspěvek vznikal v ad-
ventním čase, došlo na hodnocení a bilan-
cování událostí poslední doby.
„Díky panu starostovi a celému vedení 
obce se podařilo získat státní dotaci a do-
stavět školku do dnešní podoby, tím navý-
šit kapacitu a hlavně získat vlastní škol-
ní kuchyni, která tolik chyběla. Počátkem 
března 2016 byla otevřena třetí třída, žlu-
tý klíček a v září další dvě třídy, červený 
a fialový klíček. Takže v současné době 
máme děti ve čtyřech třídách, v páté třídě 

je připravený prostor pro trochu toho do-
vádění a řádění,“ uvedla paní ředitelka.
Momentálně je ve školce 104 malých zví-
davých hlaviček, o které se v  současné 
chvíli stará devět paní učitelek, jedna asis-
tentka pedagoga, paní školnice a dvě paní 
uklízečky a také paní hospodářka a dvě 
paní kuchařky.
Pro příští školní rok 2017/2018 je v plá-
nu uvolnit místa v téměř jedné celé tří-
dě, znamená to tedy, že míst pro malé 
zvídálky bude dost. Zápis neboli přijímá-
ní k předškolnímu vzdělávání proběhne 
tentokrát v termínu 2. - 4. května 2017.
„Ráda bych vás všechny do školky pozva-
la. Přijďte se podívat, jak to tu máme pěk-
né. Den otevřených dveří plánujeme na 
duben 2017. Takže podrobnosti budou asi 
až v příštím zpravodaji. Zároveň mi do-
volte popřát klidné a pohodové prožití 
vánočních svátků a jen to dobré v novém 
roce,“ dodala Mgr. Štolcová.
    -JiSky-

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

VZNIKNE VÍCE NEŽ 100 NOVÝCH DOMŮ

Přeji našemu Březiněveskému zpravodaji, 
a především jeho novému šéfredaktorovi 
Jirkovi Skrčenému, hodně aktivních při-
spěvatelů, a ještě mnohem více pravidel-
ných a spokojených čtenářů.

Martin Převrátil

PĚTILETKA
ZPRAVODAJE

V příštím roce plánuje sociální komi-
se výlet pro seniory do hotelu Zámeček 
v Mikulově na jihu Moravy. Tento výlet 
bude trošku netradiční, protože bude trvat  
3 dny. Termín je již stanoven na 19.-21. 
6. 2017. Budeme ubytováni ve dvoulůž-
kových pokojích. Navštívíme regionální 
muzeum v Mikulovském zámku, večer je 
zajištěn vinný sklípek s cimbálovou muzi-
kou, degustací vín s odborným výkladem, 
občerstvením a příjemným posezením.

VÝLET
PRO SENIORY

V plánu je také návštěva zámku Valtice. 
Na programu dalšího dne ještě pracujeme.
Výlet je určen pro seniory s trvalým poby-
tem v Březiněvsi. Informaci o výletu vám 
podáváme s předstihem, protože kapacita 
je omezená počtem 50 účastníků. Přihlásit 
se můžete na tel.: 734 376 199.
Věříme, že se vám bude výlet zamlouvat 
a užijeme společně spoustu krásných chvil 
ve velice příjemném prostředí.        

Za sociální komisi Zdeňka Maděrová

MAŠKARNÍ PRŮVOD
25. února 2017
14.30 hod.
sraz na náměstí před úřadem MČ

MAŠKARNÍ ZÁBAVA
25. února 2017
20.00 hod.
restaurace Trattoria Famiglia

PLÁNUJEME

INFORMUJEME
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Stalo se již tradicí, že Martinská zábava 
připadá na den, kdy je odehrán poslední 
zápas fotbalového áčka. Ta letošní, jubi-
lejní desátá, se tak odehrála 19. listopadu. 
Průběh večera byl bujarý, muži soutěžili 
v pití piva brčkem na čas, ženy zase v po-
jídání banánu s čokoládou a šlehačkou, 
ovšem bez rukou. Pivo a lihoviny v bar-
vě trávníku tekly proudem. Velkému zá-
jmu se těšila tombola, místy doprovázená 
sportovně-společenskými vložkami výher-
ců. Jedinou otázkou bylo, jak si druhý den 
poradí béčko s posledním soupeřem pod-
zimu. Obavy ale byly liché, naši vyprášili 
SK Advokát Praha 5:1.

Místostarosta obce, pan Zdeněk Korint, 
přivítal naše nejmenší občánky do naší 
obce. Stalo se tak první listopadovou ne-
děli v prostorách restaurace Trattoria Fa-
miglia.  Po uvítací řeči bylo všech 11 dětí 
(6 děvčat a 5 chlapců) slavnostně  zapsá-
no do kroniky vítání občánků, kde má ka-
ždé dítě svou osobní stránku. Pro každé 
vítané dítko byl od MČ připraven stříbr-
ný řetízek s přívěskem ve tvaru čtyřlístku, 
aby ho provázelo štěstí po celý jeho život. 
Maminky dostaly rudou růži jako sym-
bol lásky. Při této akci si uvědomujeme, 
jak nádherně se naše obec rozrůstá a kolik 
malých občánků nám za rok přibylo.        

Za sociální komisi  Zdeňka Maděrová

V předvečer podzimních prázdnin uspo-
řádala i  letos komise kultury a školství 
lampionový průvod městskou částí. Od-
hadem na 150 dětí a dospělých všech ge-
nerací prošlo trasu od mateřské školy přes 
Březinku a zpátky. Ani tentokrát se pu-
tování neobešlo bez občasných slz a pláče 
některých menších dětí, zejména v méně 
osvětlených koutech Březiněvsi. Nakonec 
ale všichni dorazili šťastně do cíle u fot-
balového hřiště. Tam dostaly děti drobné 
dárky, nejvíce upoutaly světélkující tyčin-
ky, které vzápětí vystupovaly ze tmy všu-
de kolem.

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
V BŘEZINĚVSI

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

STALO SE

V říjnu, listopadu a prosinci oslavili či 
oslaví významné životní jubileum tito naši 
spoluobčané:

ALEXANDRA HARNOVÁ

MARTA KAISEROVÁ

JIŘINA KREJČÍKOVÁ

JAROSLAVA MEIEROVÁ

BOŽENA NOHEJLOVÁ

JANA SVOBODOVÁ

ANNA ŠOPKOVÁ

JITKA TOMÁŠKOVÁ

HANA VAGENKNECHTOVÁ

FRANTIŠEK HAMÁČEK

JAN PETRÁŠEK

JINDŘICH ŠENBAUER 

JIŘÍ VOJTĚCH

MČ Praha-Březiněves přeje všem jubilan-
tům hodně zdraví a osobní spokojenosti 
do dalších let.

GRATULUJEME
JUBILANTŮM

10. MARTINSKÁ
ZÁBAVA

MČ Praha-Březiněves umístila v rámci 
celé obce 12 laviček, které mají sloužit pro 
odpočinek.
Věříme, že si jich maximálně užijete a vy-
užijete je jako místo setkávání.

LAVIČKY

Na prostoru před mateřskou školkou vy-
roste sportovní plácek. Bude to otevřený 
prostor pro volnočasové aktivity dětí, mlá-
deže, popř. může být využit pro sportovní 
aktivity rodičů s dětmi.
Sportu zdar!

SPORTOVNÍ PLÁCEK

„Příjemné prožití  vánočních 
svátků  a  úspěšný  rok  2017 
přeje  všem  občanům  za-
stupitelstvo  městské  části 
Praha-Březiněves.“
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